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1860 Sayılı Karar, İslâmî Beldelerdeki Yöneticilerin Alınlarında Bir Utanç Lekesidir; 
Zîra Ordularıyla Gazze’yi Yüzüstü Bırakmakla Kalmayıp Onu, Devletlerarası 

Kararlarla Yahudilere Teslim Ettiler 
 
Bugün sabah, Gazze Şeridi’ne yönelik vahşî saldırıya ilişkin Güvenlik Konseyi’nin 1860 sayılı 

kararı yayınlandı. Bu kararın metninde, daha önce 1967 saldırısı üzerine yayınlanan 242 sayılı 
kararda kullanıldığı gibi, habîs siyasî bir kurnazlık kullanılmıştır. Zîra o vakit “topraklardan” 
çekilmesi ifadesi yerine “topraktan” çekilmesi ifadesi kullanılmıştır ki böylece sözde Yahudi 
varlığının dilediği topraklarda kalması için bir alan bırakılmıştır. Bu kararda da aynısı olmuş; 
Gazze’den çekilme hususu belirtilmeyip çekilmeye “götürecek” ateşkes belirtilmiştir. Ne zaman ve 
nasıl olacaksa?! Ayrıca daha net kararlarda bile saldırılarını durdurmadığı halde kasıtlı olarak 
müphemlikle kuşatılan bir karar, nasıl olur da bu saldırıyı durdurabilir? 

Güvenlik Konseyi’nin kararları ne aç bırakıp ne doyurmasına, dahası sözde Yahudi varlığının 
uygulamadığı bu kararlarla gırtlaklarına kadar tıka basa doymalarına rağmen Amerika ile 
müttefikleri, Güvenlik Konseyi’nin herhangi bir karar çıkarmasını engellemiştir! Bu da 
maksatlarını gerçekleştirene dek Gazze’ye yönelik vahşî saldırısında kan akıtması için sözde 
Yahudi varlığına yeterli zaman vermek içindir…  

Müslümanların beldelerindeki yöneticiler, gerek Amerika’ya tabi olarak, gerek onu örnek 
alarak gönüllü-gönülsüz Amerika’nın “iradesine” boyun eğerek parçalandılar, ihtilafa düştüler ve 
bir araya gelemediler. 

Ancak sözde Yahudi varlığı, karşı karşıya kaldığı çetin direnişi görüp maksatlarını askerî 
eylemlerle gerçekleştiremediğini, seçimlere doğru gittiklerini dolayısıyla savaş yada barış yoluyla 
“zafer” atmosferine muhtaç oldukları bir sırada işin uzadığını anlayınca Amerika, onlar adına 
Güvenlik Konseyi üzerinden bunu gerçekleştirmek için devreye girmesiyle “Rice”, toplantılarda 
ve görüşmelerde odak noktası haline geldi ve yöneticilerden olan kuyruklarını harekete geçirdi. 
Böylece bu yöneticiler, Güvenlik Konseyi’ne gitmek üzere yola koyuldular ve yoğun bir uğraş 
içerisinde gecelerini gündüzlerine kattılar… Hâlbuki onlar, orduları ile birlikte Gazze’ye yardım 
edilmesine ölüm baygınlığı ile bakıyorlardı. Şayet sözde Yahudi varlığını sarsmak için bu 
yöneticilerin açmış olduğu bir veya birkaç cephe olsaydı, bu varlık yok olup gidecekti. 

Bu yöneticiler, sözde Yahudi varlığının saldırılarla gerçekleştiremediğini gerçekleştiren bu 
kararın “manevi babası” oldular! Zîra bu karar, İsrail ordusunu Gazze’de bırakırken, güçlenmesi 
ve silahlanması açısından Gazze Şeridi’ne ambargo dayatmakta ve gıda ambargosunun delinmesi 
hakkında biraz rötuşlama dışında açıklamada geçen hiçbir şeyi değiştirmemiştir...! 

Bu kararın pazarlanması için Amerika, arkasında değilmişçesine görünmek amacıyla 
oylanmasına karşı çıktı ki yöneticiler onu, Amerika’dan bağımsız bir şekilde kazanılmış kesin bir 
zafer şeklinde göstersinler. Doğrusu onlar yalancıların tâ kendileridir. Zîra akıl-fikir sahibi herkes, 
arkasında Amerika olmamış olsaydı, kesinlikle bu kararın çıkmasını engelleyeceğini bilirdi.  

 
Ey Müslümanlar! 

es-Sâdık-ul Masdûk SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem’in şu kavli gerçekten de doğrudur:  إذا لم تستح
  ”!Haya etmiyorsan dilediğini yap“  فاصنع ما شئت

Zîra bu yöneticiler, Gazze-ti Hâşim’in masum kanlarının akıtıldığını gördükleri halde, ne ona 
yardım etmek için orduları harekete geçiriyorlar ne de bir füze atıyorlar. Daha beteri ona yardım 
etmek için can atanları da engelliyorlar…! Gazze’nin silahlanmasına ve güçlenmesine yol açan 
faktörleri engelleyen ve Yahudi ordusunun topraklarında kalmasını sağlayan bir kararın 
çıkarılmasına gelince, adeta birbirleri ile yarışıyorlar ve rekabete giriyorlar. Allah onları katletsin 
nasıl da döndürülüyorlar? 



Filistin’i gaspeden bu Yahudi varlığına -ki o, bu yöneticilerin devletleri ile kuşatılmıştır- bakan 
bir kimse, bu varlığın bekasının, bu yöneticilerin bekasına bağlı olduğunu kesinlikle fark eder. Zîra 
onlar, kendilerinden daha çok onu korumaktadırlar. Şayet bu yöneticiler arasında aklı başında biri 
olsaydı, bu varlığa destek veren Amerika ile diğer batılı devletlere rağmen onun hiçbir etkisi 
olmazdı! 

 
Ey Müslümanlar!  
Defalarca tekrarladık, yine tekrarlıyoruz; Yahudi varlığını yok etmek ve Filistin’i bir bütün 

olarak İslâm diyarına döndürmek isteyen herkesin muhlis bir yöneticiyi, sadık bir devleti; Râşidi 
Hilâfet’i ortaya çıkarmak için çalışması kaçınılmazdır. Nitekim SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmuştur: يتقى بهاإلمام جنة يقاتل من ورائه و  “İmâm [Halife] bir kalkandır, onun arkasında savaşılır 
ve onunla korunulur.”  

İşte o zaman sözde Yahudi varlığının, hatta ondan daha güçlü ve daha büyük olan Sömürgeci 
Küfür devletlerinin esamesinden bir eser kalmayacaktır. 

ى ِلَمْن كَاَن لَُه قَلٌْب َأْو َألْقَى السَّْمَع َوُهَو شَِهيٌدِإنَّ ِفي ذَِلَك لَِذكَْر  "Şüphesiz bunda, aklı olan veya hazır 
bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır." [el-Kâf 37] 
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